
 ) ِبُع ِإالي َمَلٌك ِإْن أَتِه َوال َأْعَلُم اْلغَْيَب َوال َأُقوُل َلُكْم ِإنَأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآِئُن الل ُقْل َهْل َيْسَتِوي ُقل ال َما يُوَحى ِإَلي 
  ) .) 50اَألْعَمى َوالَْبِصيُر َأَفالَ تـَتـََفكُروَن (

  ] . 50[ األنعام :  
 ----------  

  آمراً له أن يقول لكفار قريش ، حينما طلبون منه اآليات تعنتاً . εيقول تعاىل لرسوله )  ُقلْ  (
  اآليات ويقرتحوا . εفاآلية رد على الذين يطلبون من النيب  ♦
  أي : لست أملكها وال أتصرف فيها .) ال َأقُوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللِه  (

  ال أطلع منه إال على ما أطلعين عليه .و : إين أعلم الغيب ، إمنا ذاك من علم اهللا ، لكم أي : وال أقول ) َوال َأْعَلُم اْلغَْيَب ( 
  . أي : وال أدعي أين مَلك ، إمنا أنا بشر من البشر) َوال َأقُوُل َلُكْم ِإني َمَلٌك ( 
َا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم   وحي اهللا الذي يوحيه إّيل ، كما قال تعاىل (أي : ما أتبع فيما أدعوكم إليه إال)  ِإْن أَتِبُع ِإال َما يُوَحى(  ُقْل ِإمن

 يُوَحى ِإَيل. (  
  : هو إعالم اهللا تبارك وتعاىل ألحد أنبيائه بالشرع .: لغة اإلعالم ، واصطالحاً  والوحي ♦
ائص الرسل عن بقية البشر بالوحي ، وهناك خصائص اختص ا ) يف هذا أن من خص ِإَيل  ِإْن أَتِبُع ِإال َما يُوَحىقوله تعاىل ( ♦

  األنبياء دون بقية البشر :
  :الوحي أوًال : 

َا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيل  (قال تعالى  ُقْل ِإمن. (  
  تنام أعينهم دون قلوم .ثانياً : 

   تنام قلوم ) رواه البخاري .( وكذلك األنبياء تنام أعينهم وال –يف حديث اإلسراء  -  εقال 
  التخيري عند املوت .ثالثاً : 

  ( ما من نيب ميرض إال خّري بني الدنيا واآلخرة ) متفق عليه . εقال 
  أحياء يف قبورهم .رابعاً : 

  ( األنبياء أحياء يف قبورهم ) رواه أبو يعلى . εقال 
  ( رأيت موسى يصلي يف قربه ) رواه مسلم . εوقال 

  ال تأكل األرض أجسادهم .: خامساً 
  داود . ( إن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء ) رواه أبو εقال 

  يقربون حيث ميوتون .سادساً : 
  ( مل يقرب نيب إال حيث ميوت ) رواه أمحد . εقال 

  ا .يف حجرة عائشة ، حيث قبضت روحه فيه εوهلذا فإن الصحابة رضوان اهللا عليهم دفنوا الرسول 
  : العصمة مما ال يليق .سابعاً 



  كالكذب والغش واخليانة .
  يا حممد بعد أن تبّني هذا .) ُقْل ( 
  أي : هل يستوي من اتبع احلق وُهدَي إليه ، ومن ضل عنه ومل يَنَقد له ؟ ) اْلَبِصيُر َهْل َيْسَتِوي اْألَْعَمى وَ ( 

َا أُْنزِلَ كما قال تعاىل ( ُر أُولُو اْألَْلَبابِ  أََفَمْن يـَْعَلُم أَمنَا يـََتَذك َكَمْن ُهَو َأْعَمى ِإمن َك احلَْقِإلَْيَك ِمْن رَب . (  
  االستفهام للتوبيخ والتقريع ، يعين أبعد هذا تعرضون فال تتفكرون .)  َأَفال تـَتـََفكُرون( 

  الفوائد :
  ال يعلم الغيب . ρأن النيب - 1
  ذار .أن مهمة الرسول التبليغ واإلن - 2
  أن النيب متبع للوحي وما جاء عن اهللا . - 3
  فضل اإلميان واهلدى . - 4
  ذم عمى البصرية . - 5
  ) . )51ْم يـَتـُقوَن (َوأَنِذْر ِبِه الِذيَن َيَخاُفوَن َأن ُيْحَشُروْا ِإَلى رَبِهْم لَْيَس َلُهم من ُدونِِه َوِلي َوالَ َشِفيٌع لَعلهُ ( 
  ] . 51[ األنعام :  

 --------- -  
  وأعلمهم مبا عند اهللا من األوامر والنواهي .أي : وأنذر ذا القرآن يا حممد ، ) َوَأْنِذْر ِبِه (  

  واإلنذار : اإلعالم بالشيء على وجه التخويف .
  وهذا هو الصحيح ورجحه ابن جرير . قوله تعاىل ( به ) أي : بالقرآن ♦

  رطيب ، والبغوي ، وابن عطية ، وابن اجلوزي .وقد رجح هذا القول : ابن جرير ، والق
  لداللة السياق ، قال أبو حيان : ملا أخرب أنه ال يتبع إال ما يوحى إليه ، أمره أن ينذر به .-أ

أن األوىل عود الضمري إىل أقرب مذكور وهو قوله ( ما يوحى إّيل ) ، ولذلك قال الشنقيطي : وأصح األقوال يف مرجع الضمري :  -ب
  راجع إىل القرآن املعرب عنه بقوله ( إن أتبع إال ما يوحى إّيل ) .أنه 

  إىل اهللا ، وقيل : إىل اليوم اآلخر .وقيل :  
لك اليوم حينما جيمعهم يف ذلك ون ذـأي : الذين يؤمنون بالبعث والقيامة واحلشر ، وخياف)  الِذيَن َيَخاُفوَن َأْن ُيْحَشُروا ِإَلى رَبِهمْ ( 

  ) . َوَخيَافُوَن يـَْوماً َكاَن َشرُه ُمْسَتِطرياً  قال تعاىل ( كمااليوم  
  اختلف يف املراد ب( الذين خيافون ) : ♦

فقيل : كل من خاف من البعث ، سواء كان مسلمًا فإنه ينذر ليرتك املعاصي ، أو كان من أهل الكتاب فينذر ليتبع احلق ، ورجحه 
  القرطيب ، وابن عطية ، وابن اجلوزي .

مْ وم اللفظ ، قال أبو حيان : وظاهر قوله (لعم ِِذيَن َخيَاُفوَن َأْن ُحيَْشُروا ِإَىل َرعموم من خاف احلشر ، وآمن بالبعث من مسلم  ال (
  ويهودي ونصراين 

  كان مبعوثاً للكل ، فكلهم منذرين .  ρأنه  -ب



  وقيل : املراد باالسم املوصول هم املؤمنون .
  لقامسي .وبه قال ابن كثري ، وا

شي قالوا : ألن له شاهداً من القرآن كقوله ( إمنا تنذر الذين خيشون رم بالغيب وأقاموا الصالة ) وقوله ( إمنا تنذر من اتبع الذكر وخ
  الرمحن بالغيب ) .

ِذي نـَزَل اْلُفْرَقاَن َعَلى تـََباَرَك ال فإن قيل : ملا خض اإلنذار على الذين خيافون أن حيشروا ، مع أن القرآن إنذار لألسود واألبيض ( ♦
  )  ؟ َأْن أَْنِذِر الناسَ ) وقال تعاىل ( َعْبِدِه لَِيُكوَن ِلْلَعاَلِمَني َنِذيراً 

) مع أنه  َفذَكْر بِاْلُقْرآِن َمْن َخيَاُف َوِعيدِ ألن اإلنذار يؤثر فيهم ملا حّل م من اخلوف ، خبالف من ال خياف احلشر كقوله تعاىل ( 
َا تـُْنِذُر َمِن اتـَبَع الذْكَر ري لألسود واألبيض ، وكقوله (تذك ــــــذر لألسود واألبيض .ِإمن   ) وهو منـــ

  يف اآلية وجوب اإلنذار بالقرآن ، لكن ال ينتفع به إال من آمن بالقيامة ولقاء اهللا . ♦
َا َيسْرنَاُه بِِلَساِنَك لِتَُبشَر ِبِه كما قال تعاىل ( ِقَني َوتـُْنِذَر ِبِه قـَْوماً ُلّداً فَِإمناْلُمت . (  

  ) . َفذَكْر بِاْلُقْرآِن َمْن َخيَاُف َوِعيدِ وقال تعاىل ( 
)  أي : ال يتوالهم أحد دون اهللا .) لَْيَس َلُهْم ِمْن ُدونِِه َوِلي  

  أي : وال يشفع هلم أحد من دون اهللا . ) َوال َشِفيعٌ ( 
نوع دفع الضر ،  بينهم من ألهل املوقف أن يقَضى εجبلب منفعة أو دفع مضرة ، فشفاعة النيب  والشفاعة : التوسط للغري ♦

  ألهل اجلنة بدخوهلا من نوع جلب منفعة . εوشفاعته 
  . الالم للتعليل ، أي : ألجل أن يتقوا اهللا ، فيفعلون أوامره وجيتنبون نواهيه)  َلَعلُهْم يـَتـُقونَ (  

  الفوائد :
  إلنذار بالقرآن .وجوب ا - 1
  أنه ليس كل أحد يقبل النذارة .- 2
  إثبات احلشر . - 3
  أن اإلميان باليوم اآلخر سبب لقبول اهلدى واحلق . - 4
ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهم من  ْيٍء َوَماَوَال َتْطُرِد الِذيَن َيْدُعوَن رَبـُهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشي يُرِيُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِبِهم من شَ (  

َتْطُرَدُهْم فـََتُكوَن ِمَن الظاِلِميَن (   ) .) 52َشْيٍء فـَ
  ] . 52[ األنعام : 

 ----------  
: ε، قال املشركون لرسول اهللا يف سبب مجاعة من ضعفاء املسلمني : نزلت هذه اآليةقال الطربي)  َوال َتْطُرِد الِذيَن يَْدُعوَن رَبـُهمْ ( 

فنهاه اهللا أن يبعد هؤالء الذين يدعون اهللا من  طمعًا يف إسالمهم ، εلو طردت هؤالء عنك لغشيناك وحضرنا جملسك ، وأراد النيب 
  جملسه من أجل الكفار الفجرة .

َيا َوال ُتِطْع َواْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الِذيَن َيْدُعوَن َربـُهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشي يُرِيُدوَن َوْجهَ (  كما قال نـْ ُهْم تُرِيُد زِيَنَة احلََْياِة الد َناَك َعنـْ ُه َوال تـَْعُد َعيـْ
  ) .َمْن َأْغَفْلَنا قَـْلَبُه َعْن ِذْكرِنَا َواتـَبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه فـُُرطًا 



، فدعاء املسألة ، أن يقول : يا ربنا اغفر يل وارمحين ، املراد بالدعاء هنا دعاء املسألة ، ودعاء العبادة  ) َيْدُعوَن َربـُهمْ قوله تعاىل ( ♦
ودعاء العبادة ، أن يقوم ويصلي ويصوم وحيج ، ووجه كون العابد داعياً ، ألنه بعبادته يريد بذلك ثواب اهللا واخلوف من عقابه ، 

  فهو دعاء بلسان احلال .
  ) وَن َعَلْيِهْم ُمْصِبِحنيَ ) كقوله تعاىل (باء مبعىن (يفباء هنا مبعىن (يف) وتأيت الال)  بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيُكْم لََتُمرْيِل أََفال تَـْعِقُلونَ .  َوإِنَوبِالل(.  

واملراد بالغداة والعشي : املراد بذلك الصلوات اخلمس ، وقيل : بالغداة صالة الصبح ، وبالعشي صالة العصر ، وقيل : اآلية أعم من 
  ، ألم يدعون اهللا ويعبدونه بأنواع العبادات من صالة وغريها ، أول النهار وآخره .الصالة ، وهذا الصحيح 

  ويف ختصيص الغداة والعشي عدة أوجه : ♦
  أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهار ، والغداة والعشي ، يعنون أم دائمون على ذلك . قيل :
  اليت تُنتهز فيها فرصة العبادات . : أن أول النهار وآخره من أفضل األوقاتوقيل 

ن فيما هم من العبادات والطاعات ، ال يريدون رياء وال أي : يبتغون بذلك العمل وجه اهللا الكرمي ، فهم خملصو ) يُرِيُدوَن َوْجَهُه (  
  مسعة ، وال غرضاً من أغراض الدنيا .

وأمره قي آية أخرى أن يصرب نفسه معهم ، وأن ال تعدو عيناه عن طرد ضعفاء املسلمني ،  εيف هذه اآلية ى اهللا عز وجل نبيه  ♦
َواْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الِذيَن َيْدُعوَن َربـُهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشي يُرِيُدوَن َوْجَهُه َوال تَـْعُد عنهم إىل أهل اجلاه واملنزلة يف الدنيا فقال تعاىل ( 

ُهْم تُرِيُد زِيَنَة احلَْ  َناَك َعنـْ نـَْيا َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَـْلَبُه َعْن ذِْكرِنَا َواتـَبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه فـُُرطاً َعيـْ َياِة الد . (  
ْوِم َمْن َويَا قَـ ) وقوله (َوَما أَنَا ِبطَارِِد الِذيَن آَمُنوا تعاىل عنه ( كقوله وهذا الطلب وهو طرد ضعفاء املسلمني ، طلبه قوم نوح من نوح فأىب

  ) . َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهمْ ) ، وهذا من تشابه قلوب الكفار املذكور يف قوله (  يـَْنُصُرِين ِمَن اللِه ِإْن طََرْدتـُُهْم أََفال َتذَكُرونَ 
  اعلم أن حمبة املساكني هلا فوائد كثرية : ♦

  : أا توجب إخالص العمل هللا .منها 
  ن إال هللا تعاىل ، ألن نفعهم يف الدنيا ال يرجى غالباً.ألن اإلحسان إليهم حملبتهم ال يكو 

  أا تزيل الكْرب . ومنها :
  ألن املستكرب ال يرضى جمالسة املساكني ، كما سبق عن رؤساء قريش واألعراب .

  : أنه يوجب صالح القلب وخشوعه . ومنها
له : إن أحببَت أن يلني قلُبك فأطعم املسكني ، وامسح  قسوة قلبه ، فقال εففي حديث أيب هريرة ( أن رجًال شكى إىل رسول اهللا 

  رأس اليتيم ) رواه أمحد .
أن جمالسة املساكني توجب رضى من جيالسهم برزق اهللا عز وجل ، وتعظم عنده نعمة اهللا ، وجمالسة األغنياء توجب  ومنها :

نَـْيَك ِإَىل َما عن ذلك فقال تعاىل (  εنبيه التسخط بالرزق ومد العني إىل زينتهم وما هم فيه ، وقد ى اهللا عز وجل  َوال َمتُدَن َعيـْ
نـَْيا لِنَـْفِتنـَُهْم ِفيِه وَ  ُهْم َزْهَرَة اْحلََياِة الد ٌر َوأَبـْقَ َمتـْعَنا ِبِه أَْزَواجًا ِمنـْ ( انظروا إىل من دونكم ، وال تنظروا إىل من  εى ) وقال رِْزُق َربَك َخيـْ

  ن ال تزدروا نعمة اهللا عليكم ) .فوَقكم ، فإنه أجدر أ
  أوصى حبب املساكني . ε: أن النيب  ومنها



  أن أنظر إىل دوين، وال أنظر إىل من فوقي، وأوصاين أن أحب املساكني وأن أدنو منهم) . εقال أبو الدرداء (أوصاين رسول اهللا 
من هو أحسن منه لباسًا ومركبًا وطعامًا ومسكنًا ، فرتكهم  وكان عون بن عبد اله جيالس األغنياء فال يزال يف غم ، ألنه ال يزال يرى

  وجالس املساكني فاسرتاح .
  ويف احلديث ( اللهم إين أسألك فعل اخلريات ... وحب املساكني ) .
  ويروى أن داود كان جيالس املساكني ويقول : مسكني بني مساكني .

  ىل، واإلخالص هو أساس األعمال الذي ال تثبت األعمال إال عليه .قال ابن رجب: وحب املساكني مستلزم إلخالص العمل هللا تعا
  ومل يزل السلف يوصون حبب املساكني .

  كان يسأل ربه حب املساكني .  εكتب الثوري إىل بعض إخوانه : عليك بالفقراء واملساكني والدنو منهم ، فإن رسول اهللا 
يكنيه أبا  εملساكني وجيلس إليهم وحيدثهم وحيدثونه ، وكان النيب ويروى عن أيب هريرة قال : كان جعفر بن أيب طالب حيب ا

  املساكني .
  . εوكانت زينب بنت خزمية تسمى أم املساكني لكثرة إحساا إليهم ، وتوفيت يف حياة النيب 

  ) . ِربِينَ إِنُه ال حيُِب اْلُمْسَتكْ  ومر احلسن بن علي على مساكني يأكلون ، فدعوه فأجام وأكل معهم وتال (
  وكان ابن عمر ال يأكل غالباً إال مع املساكني ، وكان يقول : لعل بعض هؤالء أن يكون ملكاً يوم القيامة .

  وكان سفيان الثوري يعظم املساكني ، وجيفو أهل الدنيا ، فكان الفقراء يف جملسه هم األغنياء واألغنياء هم الفقراء .
  علية أصحابنا وجدناهم عند الفقراء واملساكني . وقال سليمان التيمي : كنا إذا طلبنا

  وقال الفضيل : من أراد عز اآلخرة فليكن جملسه مع املساكني .
  وفيه أمهية اإلخالص . ♦
ذا كالتعليل ملا ) ، وه ِإْن ِحَسابـُُهْم ِإال َعَلى َريب  أي : ال تؤاخذ بأعماهلم وذنوم كقول نوح () َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َشْيٍء ( 

 قبله ، واملعىن : ال تؤاخذ بذنوم وال مبا يف قلوم إن أرادوا بصحبتك غري وجه اهللا ، وهذا على فرض تسليم ما قاله املشركون ، وإال
  ) يُرِيُدوَن َوْجَهُه فقد شهد اهللا هلم باإلخالص بقوله (

َتْطُرَدهُ (    ذ أنت حبسام وال هم حبسابك فلم تطردهم .ـأي : ال تؤاخ)  مْ َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيٍء فـَ
الظلم معناه : وضع الشيء يف غري موضعه ، فمن طرد مسلماً طيباً كرميًا يستحق التقدير واإلحسان على )  فـََتُكوَن ِمَن الظاِلِمينَ (  

  ى خاطر من يستحق البعد .خاطر خبيث ، فقد وضع األمر يف غري موضعه ، حيث طرد من يستحق الُقْرب عل
  ) .لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطن َعَمُلَك وهذا كقوله تعاىل (  قال القرطيب : ♦
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